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4.1. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan 

Penelitian dilakasanakn pada bulan Februari 2015 hingga Maret 2015 dan 

bertempat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 

Badan Geologi, Pusat Sumber Daya Geologi (PSDG), Kelompok Penyelidikan 

Bumi Pertama, Bandung. 

Tabel 3. Jadwal penelitian 

Kegiatan 
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Studi Literatur 
            

Pengolahan Data 
            

Pemodelan dan Visualisasi 
            

Analisis dan interpretasi 
            

Laporan 
            

 

 

4.2. Alat Dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah 

a. Data hasil pengukuran Magnetotelurik,  

b. Data geokimia sampel air dan gas, 

c. Perangkat lunak :Microsoft Excel, SSMT 2000,  MT Editor, Winglink 

d. Komputer yang kompatibel dengan perangkat lunak yang digunakan.
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4.3. Tahapan Proses Data 

4.3.1. Pengolahan Data Geokimia 

Data geokimia pada penelitian ini berupa data geokimia air dan gas 

maninfestasi fumarol. Adapun unsur yang didapatkan adalah Na, K, Ca, Mg, Cl, 

SO4, HCO3, B, SiO2, dan Li. Gas-gas yang terdeteksi adalah CO2, H2S, SO2, O2, 

Ar, dan N2. Semua data geokimia tersebut dilakukan perhitungan kesetimbangan 

ion (ion balance) untuk melihat kualitas dari data geokimia tersebut sebelum 

dilakukan pengolaham. 

 Pengolahan  data geokimia dilakukan di microsoft ecxel kemudian 

dilakukan plotting ke diagram tennary (Cl-SO4-HCO3 ; Na-K-Mg). Selanjutnya 

itu dilakukan proses perhitungan pendugaan temperatur bawah permukaan dengan 

menggunakan geotermometer air dan gas.  

 

4.3.2. Data Maganetotelurik 

4.3.2.1. Pengolahan Data Magnetotelurik 

Data awal dari suatu data MT hasil dari pengukuran di lapangan berupa 

file Raw Time Series dalam format ekstensi (.TS), file Calibration yang terdiri dari 

kalibrasi instrumen atau kalibrasi box dalam format ekstensi (.CLB) dan kalibrasi 

sensor atau kalibrasi coil dalam format ekstensi (.CLC), serta file Site Parameter 

dalam format ekstensi (.TBL). Selanjutnya data ini akan dilakukan proses edit 

parameter dan robust dengan menggunakan program SSMT2000 yang akan 
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menghasilkan data output berupa data plot MT dalam format ekstensi (.MTH) 

yang berisi data yang berfrekuensi tinggi dan (.MTL) berisi data dengan frekuensi 

rendah dan akan diedit pada program MT-Editor. Dimana : 

a. Edit parameter merupakan salah satu proses awal pada pengolahan data  

mentah (raw data) metode MT. Parameter lapangan yang diperoleh diantaranya 

berupa nilai potensial dan kontak resistan kabel utara, barat, selatan, timur 

terhadap ground.  

b. Proses Robust merupakan proses pengolahan data yang sering digunakan 

dalam pengolahan metode MT untuk memperbaiki kualitas data. Estimasi Robust 

memiliki kemampuan untuk menghilangkan gejala atau efek dari data yang yang 

tidak biasa (outliers) dalam respon variabel (medan listrik). Tetapi proses ini 

sering tidak sensitif terhadap data yang diharapkan (medan magnet) (Sutarno, 

2008). 

Selanjutnya output dari pengolahan dengan perangkat lunak SSMT2000, 

dilakukan proses smoothing dan editing data ini dilakukan dengan menggunakan 

perangkat lunak MT Editor dari Phoenix Geophysic Canada. Tujuan dari 

smoothing dan editing data ini adalah untuk memperbaiki kurva tahanan jenis dan 

fase yang masih kurang baik, agar dapat meminimalisasi kesalahan dalam 

interpretasi data di tahapan selanjutnya. Data yang telah dilakukan smoothing, 

diexport kedalam format ektensi (.edi) untuk dilakukan proses pembuatan model. 

 

4.3.2.2. Koreksi Statik 
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Data MT dapat terdistorsi karena adanya heterogenitas lokal dekat 

permukaan dan faktor topografi, yang dikenal sebagai efek statik (static shift). Hal 

tersebut menyebabkan kurva sounding MT (log tahanan-jenis semu terhadap log 

periode) bergeser ke atas atau ke bawah sehingga paralel terhadap kurva sounding  

yang seharusnya.  

Pada penelitian ini, metode yang digunakan untuk menghilangkan efek 

static tersebut adalah metode  geostatistik, yaitu dengan melakukan perata-rataan 

terhadap suatu titik yang akan digunakan sebagai acuan titik-titik yang lain. 

 

4.3.2.3. Pemodelan Data Magnetotelurik 

Pada tahapan pemodelan dilakukan menggunakan perangkat lunak 

WinGLink. Untuk pemodelan 1D dilakukan dengan menampilkan kurva sounding 

1D  terhadap kedalaman. Pemodelan 1D yang dilakukan menggunakan 2 metode, 

yaitu metode Bostick dan metode Occam. Pada pemodelan 1D ini mode 

pengukuran yang digunakan merupakan Mode Invariant yang merupakan 

gabungan dari mode Transverse Electric (TE) dan Transverse Magnetic (TM). 

Pemodelan 1D ini dilakukan dengan membuat perkiraan layer yang 

merupakan nilai resistivitas terhadap kedalaman (yang di tunjukkan pada Gambar 

12 bagian kanan), pada metode Bostick layer maksimal yang dapat dibuat 

berjumlah 8 sedangkan untuk metode Occam layer maksimal yang dapat dibuat 

berjumlah 32 (lebih banyak dibandingkan dengan metode Bostck). Selanjutnya 

layer yang telah dibuat dengan kedua metode tersebut akan membentuk sebuah 
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kurva, dimana kurva tersebut harus menyerupai kurva resistivitas data (Mode 

Invariant). 

Berikut adalah contoh stasiun pengukuran MT yang telah dilakukan 

inverse 1D. 

 
Gambar  12. Kurva Pemodelan inverse 1D 

Selanjutnya dari inverse 1D masing-masing station pengukuran akan 

menghasilkan nilai sebaran tahanan jenis semu terhadap periode. Selanjutnya 

dilakukan pembuatan model P-section, dimana P-section ini merupakan model 1D 

berdasarkan data awal. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar  13 dan 14. 
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Gambar 13. P-Section Lintasan 1 
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Gambar 14. P-Section lintasan 2 

Tahapan selanjutnya adalah membuat  cross section (X-section). Dimana 

X-section merupakan berupa hasil sounding 1D di setiap stasiun pengukuran yang 

dikorelasikan berdasarkan kesamaan nilai (warna) tahanan jenisnnya, seperti yang  

ditunjukkan pada Gambar  15 sampai 18. 
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Gambar 15. Model 1D bostick lintasan 1 

 

 
Gambar 16. Model 1D occam lintasan 1 
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Gambar 17. Model 1D bostick lintasan 2 

 

 
Gambar 18. Model 1D occam lintasan 2 
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  Selanjutnya adalah tahapan inverse 2D. Mode awal (Initial model) dibuat 

sebagai model yang  homogen. Dilakukan pembatasan frekuensi yang digunkan 

sampai 0.01 Hz karena pada frekuensi  yang lebih rendah dari 0,01 Hz banyak 

terjadi distorsi yang disebabkan oleh noise. Jumlah iterasi yang digunakan adalah 

sebanyak 100 iterasi. Setelah initial model dibuat, selanjutnya dilakukan 

pemilihan parameter yang akan digunakan, dimana parameter yang digunakan 

adalah mode TE dan TM, pembatasan frekuensi yang digunakan, dan pemilihan 

nilai Tau (Tau yang digunakan terdiri dari 0.1; 0.3; 1; 3; 5; 7...), nilai tau yang 

digunakan pada proses ini akan menentukan nilai error RMS model pada setiap 

inversi yang dilakukan, semakin besar nilai tau yang digunakan maka model yang 

didapatkan akan semakin smooth (error RMS yang kecil) akan tetapi model 

tersebut akan semakin kurang representative terhadap keadaan sebenarnya. 

Sehingga dalam pembuatan model magnetotelurik, nilai tau yang digunakan 

adalah nilai tau yang menghasilkan model dengan error RMS yang optimum, 

yang akan terlihat dengan menggunakan grafik L-Curve (hubungan antara nilai 

roughness dan error RMS). Pada penelitian ini nilai tau yang menghasilkan nilai 

RMS yang paling optimal adalah 1, yang ditunjukkan pada Gambar 19 dan 20. 

 
Gambar 19. L-Curve lintasan 1 

 
Gambar 20. L-Curve lintasan 2 
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4.4. Diagram Alir 

Diagram alir yang telah dilakukan dalam penelitian ini diperlihatkan pada 

Gambar 21.  

`

 

Gambar 21. Diagram alir analisis data 
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